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Pasvaigėliy darbas

Paveikslai iš Lietuvos

Skandys talkininku

....——

Rusija ir Lenkija a*p simai=
nys belaisviais
Didelės riaušės Berline
užimti plebiscito srytį Lietu
voj. Visi sveiki vyrai, gyvenanlaivus
tjs Minsko sryty, jau mobili
Rusai pagrūmojo, kad jie už- zuojami.
Antroji sovietų armija siunčia
puls talkininkų laivus
ma Gruzijos pasienin.
Juodojoj juroj.
Antrąjai sovietų armijai įsa
KONSTANTINOPOLIS, sau kyta vykti Gruzijos frontan,
sio 16. (Rašo Chicagos Daily priklausantys tai armijai ka
N<’ws korespondentas Consta- reiviai jau esą kely į Kauka
tine Brown) — Iš atatinkamų zą.
laivyno šaltinių aš patyriau,
jogei porto valdininkai gavo iš
Berlino gatves ir vėl
Maskvos bevielį pranešiną,
pasriuvo žmoniŲ
kur pareiškiama, kad nuo šio
talkininkų
laiko pirklybiniai
krauju.
laivai, plaukiojantys Juodojoj
Policija šaudė į demonstran
juroj, prie Rusijos
bus leidžiami prisiartinti ne tus, pažymėjusius Liebknechto
ir Luxemburg atmintį.
daugiau kaip dvyliką mylių.
Pakraščių batarėjoms ir sovie
tų kariniams laivams įsakyta
BERLINAS,
sausio 16. —
visus Berlino gatvėse vakar ir vėl
šaudyti ir paskandinti
pasipylė žmonių kraujas. Tai
gti nužymėtąsias ribas.
įvyko tuomet, kai policija be
Grūmoja panaudoti subma- jokio persergėjimo ėmė šau
dyti į milžinišką minią žmorinus.
• nių, susirinkusių gatvėse, kad
KONSTANTINOPOLIS, sau pažymėjus Kari Liebnechto ir
sio 16. —. čia gauta iš Mask Rožės Luxemburg atmintį —
vos bevielis pranešimas, kuris jųdviejų nužudymo sukaktu
rodo, kad visi tie laivai, kurių ves.
mastuose plevėsuos talkininkų
Dvidešimt tūkstančių žmo
valstybių vėliavos ir kurie d rys nių,
daugiausia komunistų,
prisiartinti prie rusiškojo Juo susirinko ties tuo pačiu pain
dosios juros pakraščio dvyli ei u, kur tokių pat
skerdynių
kos mylių atstume, bus apšau buvo ir praeitais metais. De
domi pakraščio
batarėjų, o monstrantai artinosi prie taip
taipjau gali būt užpulti sub- vadinamų Brandenburg vartų.
marinų.
Minia persilaužė pro policijos
kardoną. Bet \Vilhelmo gatvėj
True translation filed with the post- stovėjusi policija nieko nelauk
master at Chicago, III., Jan. 17, 1921 dama atidarė ugnį — ėmė šau
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
dyti į demonstrantus.
Varšava ir Maskva ap Ar daug žmonių nušauta ir
simainys karo belais sužeista, tuo tarpu dar nesuži
nota.
viais.
Sumišimo metu kad kaip buKas savaitę bus grąžinama po lų patekęs bėdon ir Vokietijos
penkis tūkstančius belaisvių. kasyklų viešpats, Hugo Stinnes. Kilus sumišimui jo auto
mobilius buvo visai netoli nuo
PARYŽIUS,
sausio 16. —
panika apimtos minios. StinVietinė Lenkų misija praneša, nes ir jo draugai tuomet aplei
kad Rygoje tarp bolševikų ir
do savo automobilį ir nuėjo
Lenkų padaryta specialė sutar minion,
kad tuo budu likus
tis- Tai karo belaisvių apsimai- nepastebėtais.
nymo reikalu.
ko-

Skandys talkininku

Ratifikavus šitą

sutartį po

dešimties
dienų bus pradėta
belaisvių apsimainymo darbas.
Vidutiniai bus apsimainyta po
penkis tūkstančius
belaisvių
kas savaitę.
Karo ofisas šiandie pranešė,
kad jau esą sužinota, jogei tarp
Smolensko ir Mohilevo yra sut
raukta keturiasdešimts bolševi
kų kariuomenės
regimentų,
kurie rengiasi užpulti Vilsių,
jeigu tautų lygos armija drįs

tus ir nuginklavo juos. Pašauk
ta daugiau policijos, kuri te
čiaus nieku budu jau nebepa
jėgus suvaldyti įpykusią mi
nią. Kelis kartus šauta į orą.
Bet minia nesiskirstė. Tuomet
imta šaudyti į pačią minią.
Prasidėjus visatinėms riau
šėms, daugelis komunistų, kad
pabėgus nuo mirties, pasislė
pė artimiausiose dirbtuvėse.

Rezignavo ministeris.
SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų jį perskaityti. Num.
24, 25, 26, 27, 28, 29,*30, 31, 32
ir 33. Kaina 5 centai.
Gaunamas Naujienų ofise.
■■■■

Lietuvos kariuomenė, nežiūrint priešo ugnies, įsiveržė į Katkumis.

Nauji kivirčiai su
Meksika.
Amerikos ir Anglijos lobininkai neteko kasyklų; tų dviejų
valstybių valdžios protestuoja.

MEX1C() CITY, sausio 15.—
Per savo legaciją
Meksikoje
Anglijos valdžia įteikė Meksi
kos valdžiai notą. Anglijos no
ta panaši tai notai, kurią Mek
sikos valdžiai įteikė Jungtinių
Valstijų valdžia, kad užprotes
tavus prieš Meksikos augščiausio teismo patvarkymą, kuriuo
Naica Mining kampanija ne
tenka savo teisių prie didelių
nuosavybių.
(
Toji kompanija Meksikoje
turi įdėjusi apie dešimt milionų kapitalo. Todėl labai gali
mas daiktas, kad dėl to gali
kilti ytin rimtų nesusipratimų.
Vis dėlto, tikimasi, kad naujasai Meksikos prezidentas (>bregon sutiks visą reikalą per-

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Jan. 17, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Veja laukan bolševikŲ
agentus.
Rusijos bolševikų agentams pa
liepta kraustytis iš Vokietijos.
LONDONAS, sausio 16.
čionai gauta, iš Berlino, bevie
lis pranešimas, kur sakoma,
kad Rusijos bolševikų
agen
tams verbuojantiems vokiečių
darbininkus keliavimui į Rusi
ją, įsakyta apleisti Vokietiją.
Berlino valdžia mano, kad
atsižvelgiant į ekonominę Ru
sijos padėtį, šitų agentų veiki
mas negali būt toleruojamas.

Briand paskirta nauju ministerių kabineto pirmininku.

Italijos socialistu kon
vencija.

Nedarbas Anglijoje

Tūkstančiai darbininkų vaikšto
I
be darbo ir rengia demon
Konvencijoj dalyvauja trys
stracijas.
tuksančiai delegatų; komunis
tai gal bandys suskaldyti
LONDONAS, sausio 16.
partiją.
Padėtis Anglijoje tolydžio da
rosi vis rūstesnė.
Oficialiais
LEGHORN, Italija, sausio skaitmenimis, Anglijoje dfbar
16. — Vakar čia prasidėjo Ita randasi vienas miilonas bedar
lijos socialistų partijos konven bių. Rot taip nėra. Tikrenybėj
cija. Pirmoji sesija jau parodė, bedarbių skaičius
yra daug
jogei konvencijoj bus stiprus didesnis nei kad skelbia ofisusirėmimas tarp “kairiaspar- cialai skaitmenis. Pasak, dar
nių,” norinčių, kad partija pri bininkų dienraščio Daily Hesidėtų prie “trečiojo” Interna rald, visoje Anglijoje
dabar
cionalo, ir socialistų. Kuti pu randasi bent keli milionai be
se laimės, tuo tarpu sunku pa darbių.
sakyti. Aišku tik, kad ar vieni
To dar negana.
Nedarbas
ar kiti laimės, partija vistiek tolydžio plėtojasi. Kasdieną iš
turės skilti.
metama
gatvėn nauji būriai
Konvencijoje dalyvauja apie darbininkų. O kur to nedaro
trys tūkstančiai delegatų. Tarp ma, ten trumpinama
darbo
pačių delegatų vieši stipri ne- laikas. Žodžiu, padėtis darosi
draugingumo dvasia.
Pavyz labai kebli. Plačiame Londone
džiui, atidarius konvenciją, ve tūkstančiai belaisvių vaikšto
damąją kalbą pasakė “kairias- gatvėmis. Dažnai įvyksta di
parnis” Bombacci. Supranta delių demonstracijų. Nešama
ma, jis kalbėjo už prisidėjimą raudonos vėliavos ir reikalau
prie “trečiojo” Internacionalo. jama, kad valdžia darytų ata
Suminėjus
Liebknechto
ir tinkamų žingsnių nedarbui ma
Luxemburg vardus, Bombacci žinti.
pritarėjai ėmė šaukti: “Valio
Tos demonstracijos valdžiai
komunizmui!” Socialistams tai daro didelio susirūpinimo. Pir
nepatiko. Imta svaidytis nede ma, kol demonstracijos buvo
ramais žodžiais.
Tokių pat retesnės, valdžia nekreipdavo
ovacijų
surengta ir žymes didelės domės.
Tuogi tarpu
niems socialistų darbuotojams jau nekartą demonstrantus ve
Trevestui, Modiglian’ui ir Tu- dė ir lydėjo ginkluota policija.
rati’sui. Tuomet pyko komu
Jeigu kas nors nebus pada
nistai.
ryta, Anglijoje galima laukti
didelio kriziso.
Konvencijos
svetainė pa
puošta tinkamais Libknecbto,
Kviečia Londonan savo
Luxemburg, Jaures ir Markso
ambasadorių.
paveikslais.
WASIIINGTON, sausio 16.—
Vakar naktį Washingtoną ap
leido Anglijos
ambasadorius
Pritaria prezidento pienui.
Jungtinėse Valstijose, Auckland Geddęs. Vyksta Londo
WASHINGTON, sausio 16.— nan. Kviečia jį tenai pats Ang
Atstovų buto komisija užsienio lijos premjeras, Lloyd George.

Mažina kainas duonai.

NEW YORK, sausio 16. —
Nevvyorkiečiai ir vėl turi pro
gos nusipirkti kepalėlį duonos
už penkis centus- Čia mat ne
senai susikūrė nauja duonos
kepykla, kuri pasiskelbė, kad
ir imdama po penkis centus
kepalui ji dar pasidaranti nemaža pelno. Ką dabar darys

MILANAS, sausio 16. — Čia
gauta patikėtinų žinių,
kad
Italijos ministerių kabineto na
rys, iždo ministeris Medą pa
sitraukęs. Pasitraukimo prie
žastis dar nesužinota, žinoma
tik tiek, kad jo vietą užėmęs
kitos kepyklos, dar nežinia.
karo ministeris Bonomi.

zoliuciją, kurioj
pritariama
prezidento Wilsono pienui su
šaukti visų valstybių konferen
ciją tuo tikslu, kad pasitarus
apie visatinį nusiginklavimą.

PINIGŲ KURSAS
Subatoj, sausio 15 d., užsienio pinigų
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma
Amerikos pinigais iiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $3.73
Austrijos 100 kronų ........... $0.22
Belgijos 100 frankų už ....... $6.41
Danijos 100 kronų ........... $17.70
Finų 100 markių ............... $3.25
Francijos 100 frankų ....... $6.00
Italijos 100 lirų ................... $3.48
Lietuvos 100 auksinų .... ...... $1.55
Lenkų 100 markių ........
$0.15
Olandų 100f guldenų ........... $32.85
Norvegų 100 kronų ........... $17.22
Šveicarų 100 frankų ....... $15.60
Švedų 100 kronų ............... $21.88
Vokiečių 10(1 markių ........... $1.55

Mažina algas

J Į Kad1 nedavė aukos “salavei- Plieno dirbtuvės mažina dar
bininkams algas.
šiams,” Amerikos Legiono na
riai užpuolė jį ir prievarta nu
CHICAGO, Xusio 16.— Chi
vežę miestan privertė pabu
cagos distrikto plieno dirbtučiuoti flagą.
vių savininkai susitarė mažin
ANRORA, sausio 16.
Hunt- ti savo darbininkams algas.
ley miestely, netoli Auroros, Sumažinti net 18 nuoš.
Amerikos Legiono nariai vakar
viešojoj aikštėj privertė tur land Steel kompanija, Steel
tingą šios apielinkės ūkininką and Tube kompanija ir dauge
ir baptistų džiakoną, August lis kitų.
Iki šiol paprastieji tų komGaster’į, pabučiuoti Jungtinių
darbininkai-“leberiai”
Valstijų vėliavą. Maža to, jam panijųi
paliepta prisiekti, 11
• •• i gaudavo
1-kad ateity
po 48 centus valaunebepasielgs i dai. Dabar jie gaus 18 nuoš.
jis
niekuomet
mažiau.
taip, kaip kad pasielgė.
O kuo jisai taip labai nusiKompanijų viršininkai sako
žengė? Ve kuo. Andais pas jį.ka(l lnažinilnas algų buvęs ne^
buvę atsilankę “salaveišių ar- i išvengiamas. Jų darbininkai ši
mijos” kolektoriai ir prašę au tam patvarkymui tur būt nė
kų. Ukininkas-kunigas, supran nesipriešinsią. Tuo labiau, kad
tama, netik kad nedavęs aukų, pragyvenimas jau pingąs... To
bet dagi pasakęs
vieną-kitą kia Steel and Tube kompanija
neprielankų “salaveišiams” žo stačiai sako, kad jos darbinin
dį. Pastarieji tuo labai užsiga kai neturį ko skųstis.
Dabar

Kokiuo tikslu Geddes kvie
PARYŽIUS,
sausio 16. — reikalams tvarkyti vakar kaip
Kadangi ne buvusia Francijos vienu balsu užgyrė bendrą re čiamas Anglijon, nieks negali

prezidentas Poinoare nė atsto
vų buto pirmininkas Peret ne
sutiko naują ^ministerių kabi
netą sudaryti/ tai prezidentas
Millerand paskyrė savo artima
draugą, Aristide Briand.
Spėjama, kad Briand bus
laimingesnis. Ministerių kabi
netą jis tikrai sudarysiąs.
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Price 8c
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pasakyti. Tik vaikšto įvairus
gandai. Vieni spėja, kad amba
sadorius kviečiama Airijos rei
kalais, kiti, kad Meksikos. Dar
kiti tečiaus spėja, kad tai vei
kiausia
dėl
laivyno jėgų
mažinimo. Mat, ir pačioj Ang-

tinėse
Valstijose pastaruoju
laiku imta kalbėti apie reika
lingumą sušaukti bendrą visų
valstybių konferenciją, kad pa
sitarus
Tatai gal
čiai
ndonan.

ELIZABETH, N. J. sausio
16. — Singer Manufacturing
kompanija apkapojo savo dar- ;
bininkams algas — 20 nuoš.
latai
paliečia apie aštuonis
tūkstančius darbininkų.

vo ir pasiskundė legioninkams. jie gausią po 36 centus valan-

O kadangi tarp legioninkų ran
dasi
nemažai ir “salaveišių,” ka.
tai paraginimo jiems neberei

kėjo.

Visas būrys Amerikos

Legiono vietinio

skyriaus

na

rių sėdo į automobilių ir nu
važiavo pas Gasterį. Iš čia prie
varta
nutempė jį į Huntlcy
miestelį.
Pirmiausia jis nu
tempta į Amerikos
kvaterą ir reikalautas
pabučiuoti vėliavą. Gasteris tečiaus
atsisakė. Tuomet legionininkai
ištempė jį į viešąją aikštę ir
prie didelės minios žmonių pri
vertė išpildyti reikalavimą.
Tenka dar pažymėti, kad ši
toje negudrioje komedijoje da
lyvavo ir vienas buvęs kari
ninkas, William Amos.

Suprantama, kad tai yra me
las.
Samdytojų pasimojimui
darbininkai nusilenks tik tuo
met, jeigu kito išėjimo nebetu
rės.

PEORIA, sausio 16.
Holt
Manufacturing kompanijos dar
bininkai sutiko priimti kom
unijos pasiūlymą, kuriuo apkapojama jiems algos 15 nuoš.
Kito išėjimo jiems nebuvo. Jei
gu nebūtų sutikę su tuo apkapojimu, tai kompanija neku
riam laikui butų visai uždariu
si dirbtuvę.

ST. PAUL,
sausio 16.
Northern Pacific geležinkelio
žuvo du jurininkai.
kompanija sutrumpino
savo
darbininkams darbo laiką. Da
JURA, sausio 16. — Asocia- bar bus dirbama tik keturias
ted Press agentija gavo radiog dienas savaitėjramą iš Ramiojo Vandenyno.
Radiogramą pasiuntė karinis
AKRON, sausio 16. — Ata
laivas New Mexico. Sako, kad tinkamieji vietos valdininkai
bėgiu pastarųjų dvidešiirit ke labai susirūpinę nedarbo klau
turių valandų žuvo du jurinin simu. Paskutinėmis dienomis
kai. Nupuolę nuo laivo denio. į šį miestelį atvyko daugybė
naujų bedarbių iš kitų miestų.
Areštavo 20 daktarų.
Jų padėtis yra labai bloga.
Jungtinių Valstijų komisionierius Mason paliepimu, va
Pasikorė kvietkorius.
kar tapo areštuota dvidešimts
daktarų ir vaistininkų už lau
John A. Schmidt, kvietko
žymą taip vadinamo Harrison rius, 2408 Wentworth
avė.,
anti.narcotic įstatymo.
šie vakar
po pietų bedirbdamas
areštai yra rezultatu praeitų savo kvietkinyčioje
nukrito
poros
savaičių federalių ir nuo trepu taip, kad galva įstri
miesto detektyvų šnipinėjimo. go tarp dviejų garinių rynų
Sako, kad už keletas dienų bus ir jį pakorė. Ir turbut jis pats
kita tiek, jeigu da nedaugiau, nebūtų pajėgęs išsigelbėti, jei
areštuota daktarų, vaistininkų gu jo pati nebūtų atėjus jam
ir šiaip įvairių agentų.
pagalbon.

Pinigai jau greičiau
Pasiekia Lietuvą
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos paštas pradėjo geriaus
veikti, o todėl pinigų pristatymas Lietuvoje pa
sidarė šiek tiek greitesnis. Dažnai pinigai esti
išmokami po šešių ar septynių savaičių po to,
kaip jie išsiunčiami iš Chicagos. Tas įvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pagelbą suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia
yetuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banką, kur^Vra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ir kablegramomis.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, 111.
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Pirmas pasikėsinimas suskal gelso žodžius, parašyta toje
dyti profesinį darbininkų judė prakalboje ve kas:
jimą Vokietijoje komunistams
“Bet kontinento socializ
nepavyko.
Tatai veikiausia
mas jau 1887 m. buyp kone
apmalšins jų smarkumą.
išimtinai ta teorija, kuri yra
paskelbta Manifeste... Šian
ĖMĖ IR “SUKRITIKAVO.”
die jisai (Man.) yra, be abe
jonės, labiausia prasiplati
Vienas vyras rašo “Laisvėje”
nęs, tarpiau takiausias visos
ilgą straipsnį apie Pričkų En
socialistinės literatūros pro
gelsą ir tarp kitko pasakoja,
duktas, bendras programas
kaip Engelsas kartu su savo
daugelio milionų darbininkų
draugu Marksu parašė “Komu
visose šalyse nuo Sibiro iki
nistų Manifestą.’! Papasakojęs
Kalifornijos.”
tatai, jisai sako:
Taigi Engelsas sako, kad
“Negalima nepažymėti ir 1887 m. ta teorija, kuri buvo
to fakto, kad Marksas su En išdėstyta “Komunistų Manifes
gelsu niekad savo gyvenime te,” jau vadinosi ne “komuniznesivadino savęs socialistais, hias,” o socializmas; ir tą li
bet visuomet vadinosi ko teratūrą,
kurios įžymiausiu
munistais.”
produktu yra “Komunistų Ma
Šitą “faktą” “Laisvės” bend nifestas,” Engelsas vadina so
radarbis mėgina paremti pa cialistine, o ne “komunistine“
ties Engelso parašytais žodžiais

Chicagoje — paltai
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VOKIETIJOS KOMUNISTAMS
NEPAVYKO.

Apie 20 d. gruodžio Vokie
tijoje įvyko svarbus tos šalies
darbininkų judėjimui dalykas:
metalo darbininkų sąjungos
valdybos
rinkimai
Bėrimo.
Svarbus tie rinkimai buvo ne
tiktfl! tuo. kad metalo darbi
ninkų sąjunga yra viena galin
giausiųjų Vokietijos darbinin
kų organizacijų, o ir tuo, kad
tuose rinkimuose ėjo atkakliau
sia kova tarpe socialistų ir ko
munistu.
Komunistų eilės Vokietijoje
laiku sustiprėjo, kadangi prie
jų prisidėjo žymi dalis (gal
apie kokius 40%) narių Nepri
klausomosios socialdemokratų
partijos. Padrąsinti tuo pasi

i iiĮywiwwfn į i m į

Kitoje

tos

pačios

Engelso

vienoje jo prakalboje prie “Ko prakalbos vietoje včl skaito
munistą Manifesto.” Ve kaip me:
tie žodžiai skamba:
“Manifestas turėjo savo is
toriją. Kuomet jisai pasiro
“O betgi, jam (‘Kom. Ma
dė, jį entuziastiškai pasvei
ri if.’) pasirodžius, nebūtume
kino (apie ką liudija nuro
galėję išdrįsti pavadinti jį
dytieji pirmoje prakalboje
socialistų manifestu. Socia
vertimai) dar neskaitlingalistų vardu 1847 m. buvo
sai tuomet mokslinio socia
suprantama dvejopos rųšies
lizmo avangardas (pirmuti
žmonės. Iš vienos pusės, /se
nis būrys. “N.“ Red.).”
kėjai įvairių utopinių siste
mų... Iš kitos pusės — įvai
Šičia Engelsas včl, kaip ma
riausi visuomenės šundakta tome, vadina tą teoriją. kuri
riai, kurie įvairiais savo vi buvo išdėsty ta
“Komunistų
suomeniniais vaistais ir viso Manifeste,’ socializmu, o ne
kiausiais lopais norėjo pa “komunizmu.“
šalinti visuomenės ydas, nėŠitų prirodymų pakaks. Jie
kiek neužgaudami nei kapi turi įtikinti kiekvieną žmogų,
talo, nei pelno... Socializmas kuris sugeba protauti,
kad
1847 m. reiškė buržųjinį ju Marksas su Engelsu tiktai tam
dėjimą, komunizmas — dar tikrose aplinkybėse buvo priė
bininkų judėjimą. Bent kon- mę “komunistų“ vardą; bet ir
tinente socializmas tiko į tada juodu jau žymiai skyrėsi
ponų ramus; komunizmas- nuo didelės didžiumos žmonių,
gi kaip tik priešingai. O ka nešiojusių tą vardą. Vėliaus-gi
dangi mudu (su Marksu) juodu patys ir jų dviejų pase
ir tada labai griebtai laikė kėjai vadinosi socialistais, ir
mės tos pažiūros, kad ‘dar visas darbininkų
judėjimas,
bininku išvadavimas turi kuris laikėsi jų dviejų teorijos,
būt pačios darbininkų klcsos vadinosi socialistiniu judėji
darbas’, tai negalėjome nė mu.
valandėlės paabejoti, katras
Taigi tas “Laisvės” literatas
tų dvieju vardų reikia pasi parodė liktai savo ignoranciją,
rinkti. O ir paskui mudviem mėgindamas paniekinti socia
nė sykio nebuvo atėję’ gal listus.
von jo išsižadėti.”
Tai matote, kuo tas “Lais
vės“ literatas remia savo tvir
tinimą, kad Marksas su Engel
su “niekad savo gyvenime ne
sivadino savęs socialistais.”
Mums tečiaus gaila jo, kad ji
sai tiktai tiek tesupranta, ką
skaito.

Aaugščiaus paduotoje cita

atsiliepė į pasaukimą susirinkti
prie Highland Park dirbtuvės
ir paprašyti vedėjų leisti nau
doti dirbtuvę per vieną mėne
sį. Tuo tikslu “Fordo darbinininkų komitetas” Detroite
išplatino sekamus lapelius:
“Kadangi tik keli Fordo dar
bininkai turi automobilius, mes
nuolatiniai Fordo darbininkai
prašome leidimo naudoti For
do dirbtuvę prie esančios For
do organizacijos per sausio
mėn., pasigaminimui automobi
lių sau ir savo šeimynoms. Vi
si pagamintieji' automobiliai
bus išdalinti pamatu ta pačia
proporcija, kaip gruodžio mėn.
alga. Mes, darbininkai, sutin
kame užmokėti už visą sunau
dotąją žaliąją medžiagą ir pa
laikyti visus esančius departa
mentus ir abelnai sugrąžinti
dirbtuvę dar geresnėj padėtyj.
Visi Fordo

norintis

dirbti šiomis sąlygomis, ateiki
te pasirengę dirbti pancdelyje”
Nuo 6 iki 11 vai. ryto nuo
latos būriai darbininkų traukė
prie dirbtuves. Jie sustoję ten
būriais kalbėjosi apie uždary
mą dirbtuvės ir kitus savo rei
kalus. Apie 8 vai., kada prie
dirbtuvės buvo susirinkę daug
tūkstančių darbininkų, atvyko
visa Highland Park policija ir
užėmė vietą prie vartų. Buvo
įsakyta ir šerifui būti prisiren
gusiam su savo pagelbininkais.
Bet policijos nereikėjo, kadan
gi minia užsilaikė labai ramiai
ir pasikalbėjusi, apie vidurdie
nį, išsiskirstė.
Dabar Highland Parke viso
vaigšto apię 70,000 Fordo dar
bininkų be darbo, kadangi ir
kilos Fardo dirbtuves irgi už
darytos. Kitos, ne Fordo, dirb
tuvės irgi paleido daugelį tūks
tančių darbininkų. Daromi yra
vieši susirinkimai, o sriubos
virtuvės maitina tūkstančius
bedarbių.

Atsisveikino.

valdininkai delei to jaučia susi- dokumentų pas juos nerasta.
vilimą, kadangi jie taip norėjo Todėl nežinoma, kas yra au
pasivažinėti.
kos. Iš rastos sąskaitos matyt,
kad jie dirbo prie telefono.

Darbo laukas.
CHICAGO. — Inland Steel
Co. paskelbė, kad ji paleis 3,000 darbininkų 10 dienų. Kom
panija panaikino 8 vai. dar
bo dieną ir sugrąžino \12 vai.
Jai dirba apie 7,(M)() darbinin
kų, bet pastaruoju laiku nedir
bo ne pusės jų.

Ramygalos Žydų Bendruome
nė atsiuntė Spaudos Skyriui
pranešimą dėl minėtų žiauru
mų su aukų atvaizdais, kurio
nuimtas nuorašas ir kartu su
atvaizdais nusiųsta Žydų Dele
gacijų Komitetui Paryžiuj.
[“S-d.”J

už

sąjungas, ir pirmutinę ataką kodėl Marksas su Engelsu ne
jie pradėjo metalo ^darbininkų galėjo vadinti save socialistais
sąjungoje, kuri yra dauginus tuo laiku, kada buvo rašomas
už kitas darbininkų unijas Vo- “Komunistą Manifestas,“ t. y.
ekitijoje užsikrėtus komunizmo 1847 m.! Neužginčijama jo žo
dvasia.
džių prasmė yra ta, kad tuo
Komunistai veikė pagal pie laiku žodžiai “socializmas” ir
ną. padiktuotą iš Maskvos, iš “socialistas” reiškė visai ne tą,
vadinamojo “trečiojo Interna ką jie reiškia dabar arba 1890
cionalo“ centro. . Tas pienas m. (kuomet buvo parašyta ci
buvo toks: komunistai turi pra tuojamoji Engelso prakalba).
vesti rinkimuose savo žmones Tada tie vardai reiškė buržu
į metalo darbininkų sąjungos azinį judėjimą, todėl Marksas
valdybą, o ši paskui turi pa su Engelsu negalėjo jų priimti.
vartot savo galią tam, kad “ap Juodu pasivadino “komunis
valius“ sąjungą nuo socialistų. tais,” nes tas judėjimas, ku
Po to tokiu pat budu komunis riame juodu tada dalyvavo, įrtai turi apsidirbti ir su kito gi vadinosi “komunizmu.”
mis darbininkų unijomis, idant
Argi iŠ to išeina, kad ir vėvisas jas padarius “revoliuci
nėmis“ ir prirašius prie “tre vėliaus juodu laikėsi tų vardų?
Visai ne. Engelso prakalboje
čiojo Internacionalo”.
Rinkimų kova buvo be galo pasakyta tiktai, kad jisai ir jo
aštri. Bet komunistams nepa draugas Marksas neišsižadėjo
sisekė atsiekt savo tikslo. Rė vardo veikalo (“Komunistų
zų italas buvo toks, kad už so Man.’’), kurį juodu paraše; bet
cialistų kandidatų sąrašą balsa tai visai nereiškia, kad ir juo
vo 31,458 sąjungos nariai, o du patys visą laiką vadino sa
už komunistų kandidatus — ve “komunistais,” o vėlesnį
30,063. Komunistai tuo budu darbininkų judėjimą — “ko
munizmu.” Tarpe vardų raštų,
tapo sumušti.
Reikia pastebėti tečiaus, kad turinčių didelę vertę istorijoje,
balsavime dalyvavo tiktai apie ir tarpe vardų partiją, kurios
trečdalys visų sąjungos narių, semia savo teorijas iš tų raš
61,521 iš 180^000. Tatai rodo, tų, yra didelis skirtumas, —■
kad šitokios frakcijų kovos apie ką tasai “'Laisvės“ litera
darbininkų organizacijose at tas, matoma, nėra girdėjęs,——,
Bet jisai turbūt nėra ištisai
stumia darbininkų minias nuo
aktyvaus dalyvavimo organiza perskaitęs ne tos Engelso pra
cijų gyvenime, — kas, žinoma, kalbos, kuria jisai mėgina pa
yra labai kenksminga darbinin remti savo nesątnonišką tvir
kų judėjimui. Bet tą kavą pra tinimą. Vi$o tik keliomis eilu
dėjo komunistai, ir todėl kaltė tėmis prieš tą vietą, nuo ku
rios jisai pradeda cituoti Enuž tai puolą aut jų.
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Prieš Salsedo buvo justici
jos departamento išduotas de
portavimo vvarrantas, kuris įsako atiduoti jį darbo depar
tamentui
deportavimui.
Jį
areštuota prieš kovo 10 d., bet
neatiduota darbo departamen
tui, kaip to reikalauja warran
tas, bet laikyta jį slaptai ka
lėjime ar kur kitur, be jokio
tardymo, per aštubnias savai
tes. Net darbo departamentas
nežinojo apie jo areštą. Kiek
žinoma, prieš patį jo išsukimą
per langą, tardant jis buvo
agentų sumuštas. Bet visų
smulkmenų niekad nebus ne
žinoma, kadangi agentai, žino
ma, nesakys tiesos, o Salsedo
šokdamas užsimušė ant vietos.
Kartu su Salsedo buvo slapta
laikomas ir Elia, bet po Salse
do užsimušimui Elia tuojaus
buvo deportuotas į Italiją, tur
but kad negalėtų pasakyti kas
su jais buvo daroma per tos 8
savaites.
Prie Fordo dirbtuvės.
DETROIT, MICII. — 15,000
buvusiųjų Fordo darbininkų

pmneže

Kas dedasi
Lietuvoj.

Nors korespondentai buvo į- neša, jie dirbo

leidžiami laike visos Martenso
bylos, bet atsisveikinant su
Martensu jų neįleista.
Martensas atsisveikinęs pir
miausia su Wilsonu, paskui su
jo pasekretoriu Louis F. Post,
su departamento advokatais ir
su immigracijos komisionieriu.
Kiokivenas valdkininkas sten
gėsi* parodyt nesmagumą padė
ties ir kad jie nėra už ją kalti
ir kad jie labai gailisi, kad taip
turėjo įvykti.
Klausinėjamas
reporterių,
Martens pasakė:
“Pirmiausia aš noriu pasaky
ti, kad visi valdininkai buvo la
bai mandagus. Suprantama,
kad Rusijoje nėra jokio piktu
mo ant Amerikos žmonių. Jų
interesai yra tie patįs ir aš
pasitikiu, kad neužilgo bus įsteigti pirklybiniai ryšiai tarp
Jungi. Valstijų ir Rusijos. Apie
savo likimą aš negaliu spręsti.
Kada aš nuvyksiu į' Maskvą,
aš duosiu pranešimą užrubežinių reikalų ministerijai ir vis
kas priklausys nuo jos palie
pimų”.
Martenso štabas ir jo'šeimy
na važiuos Rusijos lėšomis, tik
pąts Martensas važiuos Ame
rikos lėšomis. Visuose pirmesniuose atsitikimuose depor
tuojamuosius lydės vienas ir
darbo departamento valdinin
kų, kurie būdavo kaip ir šeri
fais.
Tečiaus deportuojant
Martensu to nebus, nors keli

Vedėjas
3259 So. Ualsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Waukeeano
Lietuviai—

prie

1005 Marion Street,

Darbo mergelė.
........-"T ----------

Waukegan, 01.

■ '■

[Iš Aušrinės]

telefono.

Lenkų raiteliai juos pasiėmė
su savimi į Lanų kaimą, 18
varstų į rytus nuo Ramygalos.
Ten jie liepė vietos ūkininkam
gerai juos pavalgydinti, kad jie
ilgiau galėtų iškęsti kankynes,
kurias jie jiem padarys. Penk
tadienį, lapkričio 19 d. legioninkai juos išvedė už kaimo
ties ežeru, kur jie juos nužu
do sulig pastaruoju lenkų žiau
rumų žodžiu... Pabaigę savo
darbą, jie vieną jųjų įmetė
ežeran, o abudu likusius, kurie
tur būt buvo įdomesni, jie pa
liko gulėti ir uždraudė ūkinin
kam juos palaidoti kol atvyks
pėstininkai, prieš kuriuos jie,
matomai, norėjo atsižymėti sa
vo karžygiška pergale...
Nukautieji išrodė ’ pasibaisė
tinai: pas vieną galva buvo per
kirsta kardu, dviejose vietose
buvo matyt smegenys, pirštai
buvo nupiauti ir kyšo šmote
liais, viena ranka buvo sulau
žyta, pas antrą burna buvo iš
pjauta lig ausų, liežuvis išplau
tas, dantys išdaužyti ir kelio
se kimo dalyse išpjauta mėsa.
Trečias buvo paskerstas kak
le ir, matomai, iš apačios iš
plautas liežuvis, o taip pat iš
pjaustytas ir subadytas kūnas.
Nukautieji gulėjo nuo lapkri
čio 19 dienos iki 24 <1. ir tik
lenkam pasitraukus, buvo pra
nešta Viduokles žydam, kurie
atgabeno juos Ramygalon, at
vaizdavo ir palaidojo. Jokių

PHARMACY,

Butkų Juzė.

kas Flynn ir trįs jų agentai ta net ašaros pasirodė kelių val dė, perlaužę frontą lapkričio
po patraukti teisman. Iš jų rei dininkų akyse atsisveikinant su 18—19 d.
Kaip vietos gyventojai pra
kalaujama atlyginti $100,000 Martensu.

gegužės mėn. iššoko (ar bu
vo išmestas) per langą iš jus
ticijos departamento ofiso Ncw
Yorke, ant 14 augšto Park
Row budinke. Traukia juos
į teismą Salsedo mįslė ir vai
kai.

Antanas S. Pocius,

sustreikavo
. protestuodami mums asmuo, dabar atvykęs iš
prieš 25 nuoš. sumažinimą al Baltstogės miesto. Prieš šešias
savaites, kai pradėjo gražinti
gos.
Jietuvius-belaisvius
Lietuvon,
DR. A. MONTVID
BALTIMORE, Md. — Vietos pravažiuojant Baltstogę teko
CHICAGO
drabuži^ fabrikantai rodo pa stovėti ilgesnį laiką stoty be
LietiTiH Gydytojas ir Chirurgai
25 Eant Waihing|on SU
linkimą pasekti New Yorko laisvių cšalonui. Būdami iš
Marahall Field Annex
ir Bostono fabrikantus, jų pa varginti kelias dienas be mais
18th fl. Ruimai 1827
Tetephoni
Central 3362
to
ir
šalčiu,
belaisviai
kreipėsi
stangose sunaikinti rubsiuvių
Valandos:
nuo
10 iki 12 ryto.
uniją. Kelios firmos paskelbė, į lenkų karininką, kad jis ap
2121 North Weitem Ate."
kad jų dirbtuvės nebebus viri rūpintų juos maistu, į ką len
Valandos:
nuo 6 iki 8 vakare
kų karininkas atsakė, jog lęnnėmis.
X-Spin<luliai. Phono Armitagi 2010
kai nebetur jiems maisto, teRezidencijos telef, Albany 8710
L.,
i...................................
.,-i
L0WELL, Mass. — Losvell einie į Baltstogės žydus ir teaudinyčių darbininkų taryba, valgydinie juos. Bealisviai pa
Telephone Drover 5052
nors ir protestuodama, priėmė klausė* jo, ir netikėtai Baltsto
Dr. A. Juozaitis
22% nuoš. sumažinimą algos. gės gatvėse pasirodė belaisvių
DENTISTAS
Ji dabar ves plačią organizavi būriai — keistais drabužiais
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vakamo kanųianiją, kad suorgani vieton drapanų ir net baltinių, i 10.
Nedaliomis pagal sutarimo,
jie
buvo
apsivilkę
kokiais
tai
i
3261
So.
Haleted St., Chicayo, III.
zavus visus audynyčių darbi
apsiaustais ir vieton balų, jų
ninkus.
kojos buvo aprištos skarma
lais. Suprantama, kad Baltsto
PORTLAND, Are. — Valsti gės žydai, kiek kas galėjo stepjos įstatymai uždraudė pikie- gėsi pagelbėti nelaimingiems ir
tuoti sankrovas, kad privertus palengvinti jų vargingą padėtį.
jas pripažinti unijas.
Bet vagonuose liko daug tokių
belaisvių, kurie dėl bado ir šal
ROCKFORD, III. — Arti 5,- čių susirgo ir nebegalėjo išeiti s- *’ž ai
P !»■ v' ®
000 darbininkų yra čia be dar iš vagonų. Taip pat buvo be
bo. Daugelis dirbtuvių visai laisvių tarpe gydytojų ir inte
užsidarė ar dirba tik dalį lai ligentų, kurie atsisakė eiti po
ko. Namų budavojimas taip miestą elgetauti. Sužinojus apie
jau apsistojo.*
tai, Baltstogės žydų bendruo
---------------- i----------------------- - menes Taryba tuoj pasirūpino
iš lenkų valdžios leidimą pa
gelbėti lietuviams-bclaisviam.
Gavus lediimą Bendruomenės
Tarvba nusiuntė kelis savo at Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
stovus su maistu, drabužiais ir savo giminėms LIETUVON,
LENKŲ ŽIAURUMAS.
pinigais, ir visa lai buvo pa
KAUNAS. — Žydų Reikalų skirstyta belaisvių tarpe taip, 'kreipkitės į J. E. BruževiMinisterijos spaudos skyrius kad pastariemsiems paMdų čiaus aptieks:
viso iki jiems atvykstant į Gar
paduoda šių žinių:
WAUKEGAN
[“Karys”].
Trečiadienį, lapkričio 24 d. diną.
--------------------------------------

VVASIIINGTON. — Rusijos
sovietų atstovas Martens yra
paliuosuotas ant garbės žodžio
ir gali daryti ką jis nori.
Jis formaliai “pasidavė” dar
bo departamentui sausio 3 d.
Pasaulio Darbininką ir tą dieną pradedant nuo dar
bo sekretoriaus Wilsono iki
Judėjimas.
mažiausio pasiuntinio buvo la
bai mandagus Martensu i. Nors
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
atlikimui reikalo su sekretorių
\Vilsonu nebūtų ėmę daugiau
Traukia teisman Palmerį.
penkių minutų laiko, bet WilWASHINGTON. — Genera sonas ilgai kalbėjosi su Marten-* Ramygalos miestelin, Panevė

už mirtį Andrea Salsedo, kuris

BETHOVENO muzikos konservatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmoniją, baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima
visuomet.

SEATl’LE, Wash. — Miesto Pavyzdingas Baltstogės
tarybon įnešta pasiūlymas nuo žydu elgęsis su lietu
viais belaisviais.
kovo 31 d. nukapoti algas vi
siems miesto darbininkams 15
Baltstogės
Žydų laikrašty
nuoš. Tai palies apie 3,000
darbininkų, įskaitant ir gat- “Dos naie Leben” mes randa
me pranešimą dėl Baltstogės
vekarių.
gyventojų Žydų elgimosi su
FORT WAYNE, Ind.—-Way- lietuvių belaisviais: Smulkes

toje iš Engelso prakalbos prie linis prokuroras Palmer, taip su ir broliavosi su “priešu’*. žio aspkr. atvežė tris žydų nukariauti profesines darbininkų “Kom. Man.“ yra aiškinama, jau “secret Service“ viršinin Vienas valdininkas sakė, kad kovėlius, kuriuos lenkai nužu

sekimu, komunistai* ryžosi

AR MYLI MUZIKĄ?

Jei bernelis

pamylėtų
Laisvę plačią—
jam nupiršli
aš galėčiau
gerą pačią.
Prie medelio
Eikš, berneli,
atsisėsme,—
paklausysme,
kaip lakštute
čiulba giesmę...

Pasiklausęs
užgiedojo
dainą naują...
Aš segiau prie
jo krutinės
rūtų saują.

Kazimieras Gugst?
•

ADVOKATAS

VMa vkokiaa ret kaltu, kaip kriminalllkao^
fiaip ir civiliikuost teismuose, Darė
visokius dokumentus ir popieras'

ISiamų Ofisui
91211. Nalsted Dt,

Miesto Ofisui
N. Bearborn IK

Ant trečių . lubų
Tel. Drover 1310

1111-13 Unity BidS
fel. Central^44XU

A REAL BARGAIN

Self-Reducing
n?

360

Geriausia
' gorsetas
' diktoms
j moterims.
I

■1
I

Lengvi bet
stiprus, išpar
davimui truinlaikui. M i eros
22 iki 36. Jeigu
jūsų krautuviun
kas neturi, prisiųsk pinigus ir mierą per
juosineių (ant drapanų) ir
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.
NIMO BYCIENIC-FASfflON INSTITUTB
D.irt. M.
23 Irvinr Phc.
N«w York

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J I E N O S”
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Lietuvių Soclalisty Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
tavo

CHRON1KOJE

"BANGA”

“BANGA”

"BANGA"

“BAIGA”
"BANGA"

Sausio 9 <1. gana erdvioj
Moos svetainėj buvo Jaunų
Žmonių Mokslo dr-jos koncer
tas. Nors buvo garsinta, kad
jis prasidės 515 v. v., bet pra
sidėjo valandų vėliau. Publi
kos gi atsilankė tik virš šim
to žmonių, įskaitant ir pačius
artistus. Buvo garsinta, kad
dalyvaus slavų choras, bet jo
dūlei tūlų, priežasčių nebuvo.
Priežasčių kodėl tiek mažai
žmonių atsilankė galbūt yra
daug, gal ir todėl, kad panašus
koncertai yra rengiami gana
tankiai ir juose dalyvauja vis
tie patįs dainininkai ir tas pa
čias dainas dainuoja, tik vis.
jio kitokių draugijų firmomis. Į
J. Butėnas clevelandiečiams ne;
naujiena, jo dainavimų jie jau
daug sykių yra girdėję.
Prie nepasisekimo gal būt pri
sidėjo ir valdžios persekiojimai,
nes porų savaičių atgal buvo
padarytas antpuolis ant tokio
koncerto ir jį išardyta. Tas ir
gi prisideda prie nupuldimo
dvasios.
Kas yra ta Mokslo dr-ja ir
kokie jos tikslai, man nėra
žinoma. Žinau tik tiek, kad ji
yra nesenai įsikurti^ ir kad joj
vadovauja Stilsono burdingieriai.
i
* * *
Tarp Clevelando lietuvių dar
bininkų dabar nevedama jokios
socialistines agitacijos. Reikėtų
tame dalyke kas nors daryti
ir nelaukti geresnių laikų. Bu
tų gerai, kad tie draugai, kurie
pasiliko ištikimi socializmui,
atgaivintų čia L. S. S. 3 kp.
kurių suardė tie buvę musų
draugai, kurie dabar nubridę
į pelkes, dabar ir savo vardo
bijosi pasakyti. Reikėtų tai
kuogreičiausiai padaryti.
—Mr. Man.

kreipė j ouotikint, įvykstančius darbininkų gyvenime,
saro VOLE MIROJE atmuš reakcijos uipuulimus
socialisti] ir sklaidys darbininkių vienybės ardytojų
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškiu
aplvalgi) gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuj* talpina straipsniu*,
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnins, plačiai
aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininką
gyvenime.
V
savo TEORETINI AI-MOKSLINFJE dalyje rūpin
ais teikti savo skaitytojams straipsnins, populiariai
gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitą
mokslų teorijas.
savo BELETRISTIKOS Įpultose talpins apysakas,
eile* ir paįvau-įs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru),

savo KORESPONDENCIJOSE talpios apvalymu*

“BANGA”

"BANGA”

TIESIAI BE PERSĖDIMU Iš NEW YORKO I:

HAMBURGĄ. Kaina 3 klesos $125 — karės taksų $5.

L1EPOJŲ. Kaina 3 klesos $145 — karės taksų $5.
“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplauks 1 Vas.
“POLONIA” buvęs “KURSK” išplauks 15 Vas.

paržvelgt attik politiniu*

"BANGA” uuotikių musų kolonijose Amerikoje.
“BANjjA”

Vietoj Rusijos — Amerikos Linija.

~ ----------------

ssvo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausia*
musų socialistų literatines spėkas Amerikoje, bet ir
musų įžymius radėjus Lietuvoje.
iš pradžio* eis sykį į mėnesį, vėliaus —du sykiu į
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kss sųvaitė. “Bangos" prenumerata yra: 61. — ui 12 numerių;
4‘J. — už 24 numerius; 13. — ui 36 numerius; |4.—
už 48 numeriu*.
užsiprenumeruokite sau Ir savo drangarus.\Pinigus
siųskite adreso:

C. A. HERMAN,
644 West 204 Str., N*w York, N. Y.

EXTRA! Palikta musę sankrovoj. EXTRA!
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rųšies GVARANTUOTĄ VfCTROLĄ vertės iki $250.00
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir
DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS PUIKIOS
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų
SANKROVOS.
,
,
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant nupiginimu.
Sankrovos
Mes žinome, kad apsimokis tamistai atvažiuo
ti,
nepaisant
kur gyvenat. Taipgi mes tu™™ kele
kaina tik
tą augštes rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
ma pasiūlymą. Mums reikia vietos.
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiamą C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.
Atdara kas dieną’ iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

535.00

NATIONAL STORAGE CO.

'

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatv3*.

Keliaujantiems Lietuvon
ši Pavasarį

INDIANA, HABOR, IND.

Duokit šviesos saviškiams!
Didžiausi žmogui dovana tai -r- šviesa. Jei išleistas pinigas šim
teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumėt, išrašę jiems

ton 8 ir nebemoka pusantro
laiko už viršlaikį. Tik už nc-

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 \V. 47th St

Chicago, III.

Tel. Moaroe 2804

I

DR. W. F. KALISZ
SpeeiatomnH: Moterą ligoa Ir Chirirgijft
1145 MILWAUKEE AVĖ. /

=S

CHICAGO.

Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — “Sietyno”
metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:

THE KAMPHROL CO„
2633 West 47th St..
Chicago, III.

Šiauliai, Dvaro g-ve, 24. “Sietynui” — Lithuania

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewicz
’ ..
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AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos liospitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
3113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai ▼.

S X

v

Severus Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

.

Severo* naujau Kalendorių* 1921 metu
yra Atduota*. Gaukit* viena eava aptlėkoi. Yra duodama* dykai. Jeigu negautumite aptlekoi, rūkykite pa* mua Ir
Įdėkit* 2c pakto* ienklf.

Kaip Jūsų Akis

Apsaugokite Vaikus
nuo tuo vargingo žiemos kosulį, per užlai* įĮ|
kyiuo narnose visada

g
Cough Balsam į
SEVERA’S k

(pirmiau žinomo kaipo Severos Balsrm as M
Plaučiams). Jis attieė greitu pnselpa, pa- ui
daria lengvą ir naturuliAką kvėpavimą ir "
npaerges nuo plėtimo Ilgu. Dvie mleras,
25 ir 50 centai.

Ar esi nervuotu, kenti galvos
skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau11 mano 15 metų patyrimo, kuris
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

suteikti svarbea ligas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
(Sovoros Plyskcloi nuo Šalote ir Gripos)
galima pasitikėti jog palengvins Saldu i
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu Ilgu, praSalinaut Gripu arba Influonza. Pardavinėti kožnoi aptiekei. Kainos
30 centu.

i
M
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Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:

AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So Ashland Avė.,
Chicago,
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATUS Aptiekos
Tėmykite mano parašų.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedeliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

V.'. F. SEVERĄ CO.
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T.FulIm*^ 5489

AKUŠERKA
A. SHUŠHO
Turiu patarimą
motorą ligose; rupststingai
p riti ta
riu ligonę ir kndi10929 S. Stale Str.
Chicago, IU.
h
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Telephone Yards 5834

DR. VAITUSH, O. D.
Liet&vis Akių
Specialistas

v

I

Dr. P. G. Wiegner [

>
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Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tvliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 VV. 47th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

Mano specialią gydymas yra chroniš M
kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8 i*

tą, kurs nebėra musų agentu.

Naujienų Administracija.

Telefonas Pullman 856

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakar*. *

IKHRMHKEIHHDKBHHHHHH
ifl Telephone Yards 1532
u
M
h
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Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyrišką Ir
Vaikų Ligą.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30
vai. vakaro. Nedeliomis nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. YUšKA

Dr. W. Kaplan
DENTISTAS
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų
3303 So. Morgan St.
• Valandos: 9—12 p. p. 2—9 vak.
Chicago, 111.

—Dentistas—
S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
L2-A. M. 1—5, 7—8 P. M.
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DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos! iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakaro.
Tel. Prospect 1157

A

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47 St, Tek BomI. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.

Telefonas—Boulevard 9190

i« ■

PRANEŠIMAS

DR. CHARLES SEGAL

Telephone Boulevard 2160

■ ■

K GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ifl Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
vyrų liga*.
Si 3259 So. gas
Halsted St., Chicago.

Dr. M. T. Strikol’is

Patarnauju dienom ir naktimi^ prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas i
3333 So. Halsted St., Chicago, Ilk
Phone: Boąlevard 4121.

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland
Valandos: 9 iki vakaro

i

DR. ^LIETUVIS
J. KULIS

4

vakare. Nedeliomis nuo 9—2
po piet.
Telephone Yards 687

Akušerka M. Katauska

DR. P. P. ZALLYS

I ■■ ■■

,
IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1D26
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 1G—12 plato,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
J
3110 arba 867
Telephonai:
1 Naktimisi Drexal
\ 950 - Drovar 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

3107 S. Morgan St Chicago

1553 W. 47th St.
Priėmimo valandos nuo 8 iki r
H 1900 S. Halsted St.
Kampas
Ashland Avė.
fl
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vafc J
Tel. Canal 2118
Phone Drover 9660 iH
3325 So. Halsted St., ChicagoQ< s
Ifl Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ud
8 vakare.
■
i Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
DR. S. BIEŽIS
',3
I. LYON,
Tel. Prospect 8466
Parsiduoda
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
VW W K •
Ofisas:
2201
W.
22nd
St.,
kampas
Bučernės ir puikaus
Leavitt St. l’hone Canal 6222.
Naktinis Tel. Canal 2118 Canal 257
groserio.
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vak Vakare. Gyvenimo vietai 3114
1731 So. Union Avė.
DR. P. Z. ZALATORIS
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988.
Lietuvis
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.
Valandos! 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa
Ofiso Tel. McKinley 76
piet. 6 iki 9 vakaru
Viskas turi būt parduota, nepai
Nediliomia
nuo 9 Iki 12 ryto,
DR. I. H. GINDICH
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,1821 S. Halsted SU
DENTISTAS
000 vertes stako, vyrams ir vaiki
Kampas
18 ir Halsted St ;
Mes
savo
darbą
gvarantoojame
nams, vėliausios ir parankiausios pu Kalbamo visas Europiškas kalbas.
šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurio par- 3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 88-th Street
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
*
Tel.: Yards 6660
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50.
Drover 8448
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir Tel. Pullman 342
DR. V. A. SZYMKEVICZ
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams
Lietuvys
Gydytojas
ir
Chirurgas
Akušeras
Čysto vilnono* siutai, $11.50 ir $15.
10900
Michir.an
Avė.,
Rosclande.
8203
So.
Halsted
St, Chicago.
Atdara vakarais 8 vai. Subatomis
iki 9 vak. Nedėk 4 po piet.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6.^
Valandos: 10-12 ▼. r. 1-2, 6-8
iki 8:80 vak.
v. v. Ntdėliomis 10-12 ryto.
S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

šiuo paskelbiame visit žiniai,
jog nuo sausio 12 d., 1921, Ka
zimieras Jamontas dauginus ne
bėra “Naujienų” agentu ir ne
gali “Naujienų” atstovauti jo
kiame biznyje ar šiaip *reikale.
“Naujienų” rėmėjai, kurie turė
jo su mumis reikalų per K. Jamontą, malonės kreipties tiesiai
į Naujienų, ofisą., ar susižinoti
su mumis skelbimų, spaudos
Victor Cigar Store
darbų, kalendorių ir kituose rei
Wholesaleriai ir Retaileriai
kaluose per musų ingaliotus
1728 S. Halsted St.
Cigarij, tabako ir cigaretų. Im- ' agentus, bet ne per K. Jamon-

DR. M. HERZMAN

Dr. I. Stupnlckl

DR R. WAGNER

“NAUJIENŲ” RĖMĖJŲ
ŽINIAI.

Ų SPECIALISTAS
Akla Egzamiaioja Dykai
Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regijimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmomator. Ypatinga doma atkreipiama i val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedeliomis, nuo 9 iki 12 dieną,
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

Nuo 10 ryto iki 3 po piety, 6—8

CEDAR RAPIDS, IOWA

(H
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Telephone Yards 6082

DR. G. M. GLASER

JOHN J. SMETANA

Paprastas šaltis

mokestį, nes tomis dienomis
mažai kas dirba. Dirbantiems
nuo štukių mokesnis sumažinta
15 nuoš. Tokios tai “Kalėdų
dovanos” mums,
harboriečiams. Darbininkai gi nėra
organizuoti ir samdytojams pa
sipriešinti nepajiegia.
—Jurgio Sūnūs.

portotos pypkes, tabakas ir tabo .
ka dežutSse, ant Švenčių.
----------------------------------------------------------------

Daugybę gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL.
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk parankumoj; kaina: 50 ir 85 centai.

dvisavaitinį koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vaitot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

A

Tel. Boulevard 1892.

KAMPHROL yra sudėtinis iš balsamiškų aliejų, šaltmėčių, kumparo,
ir kitokių naudingų dalių; kurios ra
mina visus skausmus, kaip galvos
skaudėjimų, nugaros, nariuose ir reumatiškus skausmus.

“SIETYNĄ”

Kovo 1 d., 1921 išplauks ant Laivo Saxonia per Hamburgą pirma
partija žmonių važiuojančių Lietuvon kartu su Jonu Romanu, Lietu
vių Prekybos Bendrovės prezidentu.
Jei nori su tą partija važiuoti, tai tuojaus mums pranešk. Męs
išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. Ši partija
bus Lietuvoje į laiką pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti
be jokių keblumų, nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
Trečios klesos kaina iš New York iki Eydkunų $130.70. Firmos
klesos $185.70.
...
,.
Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

_______ -

Todėl kad jie sutinka šias ligas
kaip: šalti, influenzą, kosulius, kata
rų, Bronchites, Tonsulites, skaudžia
gerklę, skausmus krutinėję, ir nebū
na, iš kurių plaučių uždegimas atsi
randa.' Jeigu jus kokius skausmus
arba/ viršui minėtus kentėjimus jau
čiate,^ tuojaus eikite i vaistinę ir nu
sipirkite dėžutę KAMPHROL.
Bet
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su
baltu-raudonu kryžium ant kiekvieno
pakelio. Tas vaistas tuojaus sustab
dys kosulį.

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba
K. W. KEMPF, General VVestern Passenger Agentų
120 N. LaSalle Street,
Chicago, Ilk

Bedarbė ir algų kapojimas.

Kaip kituose miesteliuose,
taip ir pas mus darbai visai
sumažėjo. Liejiklos stovi už
darytos ir nežinia kada pradės
dirbti. Hubbard Steel Foundry
stovi uždaryta jau antras mė
nuo. American Steel Co.
ba tik pusę laiko ir tai prie
LITHUANIAN SALES CORPORATION,
nukapotų algų. Algos tapo
414 Broadway, Boston 27, Mass
nukapotos nuo 10 iki 15 c į
vai.
Inland Steel Co. buvo užda
riusi savo dirbtuvę prieš Kalė
Sveikam Kūne Stipri Dvasia
das “neapribotam laikui”. Bet
Kam be reikalo kentėti? Mano spe
po Naujų Metų vėl pradėjo grą
cialia gydymo būdas išgydė jau daug
žint darbininkus, tik jau nuka
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
pojo algas 25 nuoš. ir įvedė
3Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
»/**
12 vai. darbo dieną, vieton 8
7/
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
ji
vai. Ta kompanija dar plieno
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.
;i
darbininkų streiką buvo įve
cįj
Kirmėlės ženklai
dusi 8 vai. darbo dieną ir pa
Žmonės serganti taja bjauria liga pa
skelbė, kad ji nemažysianti al
prastai skundžiasi dideliu pilvo . skaudė
gas per 5 metus. Bet nepraėjo
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
nė metų laiko, kaip kompani
’kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausyja užmiršo savo prižadus ir na u
jse ūžia, skauda po krutinę.
dodamoši bedarbe, >Minanė pra
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
ilgini darbo, vaMndas ir nuka
na pas mane: išgydysiu vėsai trumpu
laiku.
pok algas, kad su mažiaus ir
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
pigesniais darbininkais viską
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai
Bet kompanijai neDR. DICKSON
pavyko. Darbininkanis atėjo
1645 West 47th Street
į pagelbų Amerikos Darbo Fe
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
deracija ir kompanija turės grų
NedČ.lionjis nuo 10 iki 12 dieną.
žinti 8 vai. darbų. Dabar ji
vėl sustabdė darbų, nes buk ne
ELEKTRA
turinti užtektinai, užsakymų.
General American Car Co. irŠviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi

—.... — - J.1.. .

Kodėl Tūkstančiai žmonių Ir
Dr.
A.
R.
Blumenthal
Vaiky Miršta kas meta nuo
Plaučių Uždegimo.

altijos-Amerikos Linija

CLEVELAND, O.

BANGA" nuotikiu* visaino palauiije, bet du ypatingą dutn^ at

------

R. C. KASPUTIS

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedeldieniuą.

TeL Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, IU.

Dr. C.Z. Veželis
Lietavis Dentistas
4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvis
Telefonas: Drover 7042

jj

EI
M

Tel.
*
Tek Canal
Canal 65
65
LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarp&lius
1424 So. Halsted St.

■

Vak 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tek Yards 5093.

Rcz. 1139 Indąpąndence Blvd. ChicAgo
Telephone Vau Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
/ Specialistas Moteriškų, Vyriškų, ,
Vaikų ir visų chroniškų Ijgų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693 *•
Valandos: 10—11 rytaj; 2—3 po piet

J

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

DR C. K. KLIAUGA 1

LIETUVIS DENTISTAS
22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, IU.
kampas 18th St.

Valandos: 9:30 ryto ild 12 diena
nuo 1 po pfetą iki 9 vakare

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

2201

NAUJIENOS, Chicago, III
'

KAROLINA KUKORAITIENC pabudavojo Koplyčią ant šv. Kazimie
ro kapinių, Perkėlimas mirusio vyro,
sunaus ir dukters kūnų atsibus 18 d.
Sausio. Pamaldos bus laikomos šv.
Jurgio bažnyčioj; prasidės 7:30 vai.
ryto. Po pamaldų važiusim j Šv. Ka
zimiero Kapines.

Dabar užkviečiu gimines ir pažjstamus atsilankyti ant šio skurdingo
pagrabo; prašom neatsisakyti mano
užkvietimo.

Skiepas tapo išmūrytas ir puikiai
padirbtas per gerai žinomą Antaną
Bitiną, turinti išdirbystę prie šv. Ka
zimiero Kapinių, kurį aš rekomen
duoju ir kitiems Lietuviams, kurie
norite gauti gražų darbą ir už pri
einamą kainą, nes jis dirba visokius
paminklas taipgi.
Su pagarba ,

CHICAGOS
:: ŽINIOS

>
k_--------------------

Burnos čystumo vajus.

Nepasisekė apiplėšti senatorių.

Praeitos subatos naktį aštuoni plėšikai buvo įsiveržę
valstijos
senatoriaus
A. CClark namuose, 7139 Euclid
avė., ir jau pradėjo krauti sau
j t roką dešimties tūkstančių
dolerių vertės senatoriaus “privet stock’ą,“ bet Čia juos stai
ga užklupo pašauktas iš Grand
Clossing stoties policija ir vi
sus susyk suėmė.

KAROLINA KUKURAITIENĖ.

85 metai kalėjimo.
Teisėjas Frank Johnson subatoje nuteisė keturis nusižen
gėlius aštuoniasdešimts pen
kiems metams kalėjimo. Frank
\Vosnicki, 1063 Troy st., nu
teistas nuo vienų iki dvide

Katrina Uždavinienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu.

nių. Dr. R. A. Gries turi Freiburg, Halio ir Greifwald uni
versitetų diplomus iš Vokieti
jos ir diplomas Illinois College
of Physicians and Surgeons ir
Bennett Medical College.

Chicago Deniai asociacija,
sako, su sausio 27 d. pradės
varyti visu šalies plotu burnos
valymo kampaniją. Daugiausia
domės bus kreipiama į kūdi
kius mokyklose. Dr. D- U. Cameron ]>asakė, kad “statistika
pakartotinai yra priparodŽius,
kad atydus ir tinkamas burkūdikiam netik fiziškai sustip.
reti, bet ir protiškai. Čystai už
laikymas burnos netik kad su
taupius daugiau laiko ir ener
gijos kūdikiams, bet taipjau

tui ir valstijai.“ Apart kiulikių.
instrukcijų mokyklose, taipjau
bus duota daug įvairių prelckcijų įvairiose miesto
dalyse
suaugusioms žmonėms.............

šimts penkių metų už “gvyu-

Mirė 1920-tais metais, gruodžio

3-čią dieną. Velionę palaidojo
gruodžio 5-tą dieną. Velionė pa
ėjo iš Lietuvos, Vilniaus rėd.,
Valkininkų par., Vargakiemių
kaimo, po tėvais, (Katrina Labanauskiutė). Velionė pasimirė,
dar savo stiprume; turėjo apie
54 m. Pragyveno su vyru 33 me
tus. Iš So. Omaha, Lietuvių tar
pe buvo seniausia gyventoja.
Velionė paliko didžiame nubu
dime savo vyrą Motiejų Užda
vinį, ir sūnūs Petrą ir Feliksą.
Tariame ačiū visoms draugi
joms, kurios dalyvavo laike lai
dotuvių.
Giminės ar pažįstami, kas
nori plačiaus žinoti, lai kreipia
si šiuo antrašu:
MOTIEJUS UŽDAVINIS,
3431 U Street,
So. Side Omaha, Nebr.

Kazimiera Gricienė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio
15 d., 1921 m., 10 vai. iš ryto. Velio
nė po tėvais Maslauskaitė, Kvedainos
parapijos. Amerikoj pragyveno 15
metų. Mirė pilnam stiprume, turėjo
apie 34 m. amžiaus.
Su vyru pragyveno 15 metų, pali
ko didžiame nubudime vyrą Vincen
tą Gricių, sūnūs: Vincentą ir Leoną,
ir dukterį Stanislavą.
Visi gentės ir pažįstami meldžiami
dalyvauti tame liūdname pagršbe, po
no. 11740 So. State St., iš ten į Visų
šv. parapijos bažnyčią ant 108-tos
gatvės ir Wabash Avė. Laidotuvės
įvyks Sausio 18 d. į Šv. Kazimiero
Kapines. Su pagarba,
Nubudęs vyras su vaikais.

EXTRA!
Demonstracija (paroda) naujausio
automatiško išradimo.
Bus _
Alijošiaus Svetainėje,
4600 S. Wood St.
Utarninke, Sausio 18 d., 1921
Pradžia 7:30 v. v.
Gerbiamieji: —
Malonėkit atsilankyti visi kas tik
žingeidaujate naujais išradimais De
monstracija (paroda) bus labai žin
geidi. Bus geri kalbėtojai,
įžanga dykai.
Nebus kolektų.
Kviečia Komitetas.

lišką pasielgimą su devynių
Apkaltino S. V. pliutus.
metų mergele.“
Gi Echvard
Bostik, Sylvester Yancey ir
Westmeth pavieto atstovas
Albert Doorn nuteisti po dvi Airijos parlamente, Lawrence,
dešimts metų už vagystes ir Ginnell,
vakar kalbėdamas
plėšimus.
bo vakarienėje, La Šalie kote
lyje, pakartotinai pabrėžė, kad
Nusinuodino karžygis.
ta dalis Anglijos armijos, kuri
Kapitonas Anthony Aub, ka yra atsižymėjus Airijoje bai
rėje atsižymėjęs aviatorius, siausiais žodiniais Airijos piakyvaizdoje dviejų detektyvų
nusinuodino. Vakar jo kam turto, yra speciališkai surinkta
baryje, 1220 Sheridan road, iš aršiausių kriminalistų iš vi-'
atsilankė du detektyvai ir pa sos šalies kalėjimų, ir palai
Amerikos
rodę varantą paliepė jam ren koma daugiausia
gtis. Kapitonas Aub pažvelgė pliutų pinigais, ktirie yra pas
nedrąsiai detektyvams akysna kolinti kruvinai Anglijos vai-.
Ginnell j
ir atsakė: “Ne, gerbiamieji. Aš džiai, be nuošimčių.
negaliu su jumis eiti, aš esu sako: “Aš netikiu, kad nors
susirinkusių
bailys.“ Ir čia tuoj nusisukęs vienas jus čia
nuo detektyvų, įsidėjo burnon Amerikos piliečių savo širdyse
nuodų ir prarijęs juos sukniu nujaučiate, kad jus gelbstit pa
bo ant grindų. Detektyvai tuo laikyti Airijoje Black and T«i\
kuri yra surinkta iš
jaus
pašaukė ambuliansą ir armiją,
apginkluotų
nugabeno kapitoną pavieto li ex-kriminalistų,
goninėn. Sako, kad turbūt pas šautuvais ir dumdum kulipkoskerdžia
veiksiąs. Jį areštavo už išmai mis ir beatodairos
nymą trijų šimtų dolerių klas Airijos vyrus, moterįs ir kū
dikius. Taip-pat aš netikiu, kad
tingo čekio.
jus nujaučiat, jog toji krimi
nalistų armija yra palaikoma
Sugavo bankų plėšikus.
Jungtinių Valstijų pinigais. O
ištikrųjų taip yra.
Amerikos
Praeitos
subatos rytmetį turčių k lesa netik kad yra suspenki banditai buvo užklupę kolinus Anglijos valdžiai milio“
Matkovich Bros, banką, 2713 nūs be nuošimčių, bet dar yra
Wentworth avė., ir jau buvo suaukavus milionus, kad la
pradėję plėšti spintą, bet čia biau suliejus nekaltų žmonių
juos urnai užgulė policija ir vi krauju Airijos žemę.“
!
sus penkis nugabeno Deering
si. stotin.
Apiplėšė drabužių krautuvę.
Nupeikė bonų paskolą.

Andais miesto administraci
ją buvo sumanius vesti plačią
kampaniją, kad pardavus už

Praeitą naktį plėšikai iš
muši)
langą McFarland &
Eliman krautuvės,
kampas
Church st. ir Sherman avė.,
ir išvogė aštuoniasdešimts siu
tų, kurių vertė siekia apie tris
tūkstančius dolerių-

1

Panedelis, Sausio 17 d., ’21

-T---- ---- *--------------

radėją ir reikalauja tūkstančio
PRANEŠIMAI
penkių šimtų dolerių už žie
dus, kurie
buk prapuolę iš Naujiena!
Dramatiškas Ratelis perleidė
šernolės.
,
savo svetainę Dramos Kursam.
Taigi iš tos priežasties 23 Sausio
LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš šių 1921 metų Meldažio svetai
LIETUVOS NAUJIENŲ nėj įvyks extra nepaprastas
OFISE:
Dramos Kursų vakaras. Kursystai, o taipgi ir pati jų vedėjaAndrikonis John,
mokytoja artistė Unė BabickaiBalentas Vincentas, \
tė suloš niekuomet dar nebuvu
Belskis John,
sius Lietuvių scenoj veikalus: I
Berecneviče Just.,
“Vyresnysis Angliakasis” viena
Būdvietis, Mrs. G.
veiksmė drama. II “Sudaužytas
Esiunas Sima'nas,
Veidrodis” vienaveiksmė labai
Greitjurgis Vincentas,
juokinga komedija. III Sušoks
Herman F.,
Baletą — Suktinis.
Kaunietis John,
Po programo šokiai.
Kiauhė Vincas,
Kursų Administracija.
Kuncevičius Tamošius,
Malinski Yung.,
Mažeiko Stephan,
Mildažis Mike,
ASMENŲ~JIEŠKOJIMAI
Odin Alex 2,
Pocius Simanas 2,
PAJIEŠKAU Augusto šilinskio ir
Powell P.,
Petro Mockaus, abudu paeina iš Nau
miesčio parap., Tauragės apskr. Tur
Prapuolenis Kristinas,
būt gyvena kur Chicagoj. Malonėkit
Sabas Charlis,
atsišaukti patys, arba kas juos žino
praneškit.
Tamošiūnas Petras,
JUOZAPAS JUCIUS,
Tolis Bladislovas 2,
306 W. Garfield Blvd., Chicago, 111.
Urba, Jeronimas,
PAJIEŠKAU sesers Onos Navic
Vinčauskis Juozas,
kaitės, po vyru Motuzienės, paeina iš
Kražių, gyveno Bostone. Malonėkit
Walaitis Juozas,

Pa j ieškojimai

Nepristatyti laiškai
Žemiau paduodame sąrašą
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl
negero adreso, paštas adresatų
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gt.
Reikia klausti prie “Advertised
Window” (lobėj nuo Adams
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko'tik keturioliką dienų nuo paskelbimo.
5 Androsuna K.
8 Askelionis Ignasini
11 Bagdonas Petei
. 12 Bagoilas Povilas
14 Balčiūnu Petru
/15 Balcus Jonas
18 Barpsis Petrus 3
31 Budris Petras
33 Bumblis Kanstantinas
34 Burda John
42 Cycenas Win.
46 Daskus Teodorya
50 Dimsris Antanas
54 Dwelis John
64 <Girulis Joseph
74 iGuonius Adomui
86 <Janauskis Ignacas
87 <Jancinskas Juozapas
92 Jasinskis K
95 <Jusczius John
99 Kamboras Stive V.
100l Kiamonei Stasei
101 Kinas Ivan
120i Labanauskiene Paulina
125i Ixmgvenis Stip.
126i Loban Theodore 2
130 Makauskas Jonas
131 Maknis Vincent
132 Makubonias Kazimieras
133 Maruna Mari
135 Matulevičius Aleksandra
139 Miculauskis Anton
140 Mickunas Jonas
144 Molynas John
174 Moskoliunas S.
156 Okas Karai J
58 Konstantinas Palilionis
161 Petrulevicz Vaclovas
170 Pocius Izidoriui
176 Pupsta Peter
177 Radvilas Kazimieras
179 Rimkus Antanas
180 Rimkus Vincenas
196 Šovinis Frank
200 Siorielis Kazimieras
201 Sileteniai Marcijonai
206 Šlapelis Kazimieras
208 Smith Ursuli
212 Stakolunui Aleksandrai
218 Sudeikis Antanas
219 Zudis Dovit
220 Sutkus Jekub.
228 Tamokaitis Jurgis
235 Tumos Peter
238 Urban Mario
239 Urbonas Konsti •
240 Vilkewice Frank
245 Wameckis Bitu meto P
249 Wenckus Powel
258 Zalatorius Mykolas

REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLOS

_________ VYRŲ_________
REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei
katos ir atsitikimų Insurance.
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į
dieną ir daugiau, jei norėsi
dirbti. Jei esi gabus, atsišauk
į musų ofisą. Agentūros supe
rintendentas paaiškins, taipgi
nurodys, kaip padaryti pinigų.
CHICAGO MUTUAL
CASUALTY CO.,
431 So. Dearbom St.
Rooms 911 — 912.

MA5TER
SYSTEM
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-kuriuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
PARDAVIMUI
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
PARSIDUODA minkštų gėrymų
krautuvė. Puikus baras aliniai stik
lai, viskas įtaisyta kaip saliune. Pa
sinaudokite proga; pirkęs nesigailės.
VALENTINE DRESMAKING
Pardavimo priežastis, einu ant ūkės.
Atsišaukite:
COLLEGES
615 W. 18th St.
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
PARSIDUODA geras kuknimo, Designing bizniui ir namams.
nis pečius. Kam tokis pečius Vietos duodamos dykai, Diplomai.
reikalingas, malonėsite kreipties Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Papo numeriu:
reikalaukit knygelis.
Tel. Seeley 1648.
3440 So. Morgan St.

SARA PATEK, pirmininką.

________________ _____________ —-V

BARBERIŲ MOKYKLA.
PARSIDUODA karčiama geroj apGera proga išmokti barberio ama
atsišaukti pati, arba kas žino pra gyventoj vietoj. Parsiduoda pigiai.
to. Mokestis kol mokiniesi. Už mok
Atsišaukit
nešti. Turiu laiškų iš Lietuvos.
slą tik $20.00. Galima išmokti į 6
2559 West 39 St.,
JOHN NAVICKIS,
savaites.
Chicago,
III.
310 E. 56th St.,
Chicago, III.
I WILL BARBER COLLEGE,
Tcl. Lafayette 3765.
625 W. Madison St.,
Chicago.
PAJIEŠKAU brolio Antano Kairio
ir draugo Aleksandro Mąžcnio, abu
Kauno rėd., Panevėžio apskr., VielPARSIDUODA grocery ir dežio valsč. Meldžiu atsišaukti patįs, ar licatessen krautuvė. Daug stakas žino juos, duokit žinią ant antrašo.
Prirengiamoji ir prekybos dėl
ko, geroj vietoj. Parsiduoda
JOSEPH KAI RIS,
suaugusių.
Mokina Lietuvių
341 E. Kensington Avė.,
pigiai.
ir Anglų kalbų; Grammar
Chicago, Ilk
School, High School ir Preky
3612 Wallace St.
bos dalykų. Prirengia prie kvo
PAJIEŠKAU pusbrolio Vincento
timų į visas augštesniasias mo
Racevičius, Kauno rėd., Telšių apskr.,
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r.
PARSIDUODA barbemė lietuvių
Varnių par., Gatautiškės sodž., 17
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30
metų atgal gyveno Chicago, 111. Taip apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas
nuo
seniai.
Parsiduoda
pigiai.
Prie

gi pajieškau ir pažįstamo, Laukuvos
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.
par., Kauno rėd. Meldžiu atsišaukti, žastis pardavimo — išvažiuoju į
arba žinančių juos pranešti ant ant Lietuvą.
10722 Michigan Avė.
rašo :
Roseland.
F. RACEVIČIUS,
AMERIKOS LIETUVIŲ
101 River St.,
Haverhill, Mass.

Leveskio Mokykla

Pajieško ALBERTO KISSEL.
Frigid Fluid Co.
Atsišaukite į ofisą kaip galia
ma greičiaus.*
FRIGID FLUID CO.,
217 S. Westem Avė.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU KRIAUČIAUS.
Biznin eiti ant pusės.
Esu baigęs vėliausią metodą
kirpimo vyrams drapanų ir
praktikavęs pas kelius praktiš
kus designerius Suv. Valst.
(Vieta nedaro skirtumo). Rašy
kit Naujienų Ofisan, pažymė
dami No. 200.
PAJIEŠKAU PARTNERIO.
Su keletu tūkstančių dolerių užsidėjitnui biznio lietuvių kolonijoj, prie
lietuvių bažnyčios. Sekanti bizniai bū
tinai yra reikalingi: gasolino stotis,
Drug Store (vaistinė) teatras (moving pietures), bučerne, duonkepykla.
Netik galima daryt gerą pragyveni
mą, bet galima pasidaryt ir gerai pi
nigų. Didelio mokslo nereikia, tik no
ro dirbti ir pinigų turėti užsidėjimui
biznio reikia. Negalima ilgai laukti,
kad žydeliai neužlystų. Miestas Akron
milžiniškai auga: ne tik namus, bet
ir dirbtuves stato. Per 10 metų Akron
užaugo 140,000 gyventojų; šiandien
turi 210,000 gyventojų. Kas norės
pasidaryti gerus pinigus ir lengvą
pragyvenimą — dėkis vieną iš virš
minėtų biznių. Platesnes žinias at
laikysite, kuomet teirausitės ant šio
antrašo:
S. R. R. D. 24,
Box 777,
Biruta St., Akron, Ohio

PARSIDUODA
SALIUNAS PIGIAI
ARBA IŠSIMAINO.

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos,
948 W. 31st St.
abelnos istorijos, geografijos, politikinis ekonomijos piMetystis, dailiaAUTOMOBILIAI
rašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
PARSIDUODA automobilius Olds- 4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6
mobile 1918 metų, visai pemauja per iki 10 valandai.
dirbtas: nauji roberiai ir maliava, iš S106 SO. HALSTED ST^ CHICAGO.
rodo ir eina kaip naujas, labai pigiai;
teisingas pasiūlymas nebus atmestas,
atsišaukit nuo penkių vakare.
DRAUGIJOS IR
J. N. KUČINSKIS,
ORGANIZACIJOS
122 E. Kensington Avė.,
Chicago
Phone: Pullman 6297.
DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
RAKANDAI
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.;
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO. rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canalport Avė.; fin. sekr. Izid. Vedeckis, 624 Barber St.; kasierius Pet
Stebuklinga proga porai užvedan
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
kius 4 kambarių rakandus, visus
ir Petras Vestelis; maršalkos: L
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cherdeda iš trijų šmotų seklyčios seto,
nauskas; ligonių glob. Antanas
buvo užmokėta $200, parduosiu už
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
sėjas Stan. Romanas.
lio Victrola, už kuri buvo užmokėta
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas,
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
3328
Aubum Avė.; padėjėjas Pet
re ir nedėlioj.
ras Rudukas, 4306 W. 31st St.; nu
2810 W. Harrison St.
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
PARSIDUODA 6 kambarių rakan
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
dai, odos seklyčios setas, 2 miegamo
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
jo kambario setai, valgomojo ir kukSusirinkimai laikomi kiekvieno
nios; 2 maži kaurai, langdangtės,
mėnesio paskutinę subatą ValenVictrola, piano lempa. Parsiduoda ant
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
syk ar atskirai. Turi būt parduota
7:30 vai. vak.
šią savaitę. Didelis bargenas.
1511 S.. Kedzie Avė.
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
PARSIDUODA RAKANDAI var
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
toti 8 mėnesius; misinginė lova, 2
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
dreseriai, 2 mažos karpetos, gesinis
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
pečius, kiČino stalas ir krėslai. Ga
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
lima matyti nuo 9 ryto, iki 10 va
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
kare.
3305 So. Halsted St.,
North Avė.
3-os lubos iš priekio.
Susirinkimai laikomi kas menesis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.
NAMALŽEMĖ
Chicago.

gimui 1920 ir 1921 metų defi
citą. Praeitą subatą šis klausi
mas vėl buvo pakeltas mies
Nuteisė smuklininkus.
to taryboje.
kur aldermanas
John ir William McGovern,
John A. Ritcherd
atsistojęs
pabrėžė, kad tokis sumany savininkai smuklės “Liberty
mas yra labai prastas. Miesto Inn,” kampas N. Clark ir Erie
teisėjas
finansinė skolindama pinigus sts., praeitą subatą
RANDAI
ir mokėdama nuošimčius už Landis juos nuteisė po du me
kad
juos, tiktai įklampys miestą tu kalėjimo. Tai dėlto,
PASIRENDAVOJA 4 kamba
prieš
juos
kiek
laiko
atgal
bu

didesnėse skolose.
Aid. Ririai, skiepe, garu apšildomi,
vo
išimtas
indžiokšenas,
drau

chard manymu, reikia pakel
elektros šviesa, šiltas vanduo.
ti taksas taip augštai, kad su džiantis pardavinėti alkoholiRenda $10.00 į mėnesį.
BARGENAS.
rinkus dvylika milionų dolerių. | n“ls Kerimus,, o jiedu jo ne
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
Atsišaukite pas janitorių.
$200
cash,
likusi suma po $15 į
STE: Pirmininkas Juozas Rūta,
paisė
jo
ir
vis
sau
vare
biznį
mėnesį nupirks 4 kambarių namelį.
309 E. 47th St.
240
W. Blst St.; padėjėjas Ant.
Pinigus iš Rockfordo Kiti tarybos nariai reikalavo po senovei. Taip-pat jų smuklė
Kaina $2,500.
i Pittsburgh, Pa. — Lietuvių Kapi
dalyką perstatyti miesto gy-j
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
$500 cash, likusi suma kaipo renda
Lietuvon galima tiesiai
Bendrovės Narių domei: L. K. B.
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
ven tojams ir lai jie nubalsuo tapo uždaryta visam apskritam nių
nupirks
8 kambarių plytų namą su
metinis seimas liko atidėtas ant Sau- REIKIA DARBININKŲ garu apšildoma,
Wallace
St.; turto rašt. P. Kuku
siųsti per S. J. Petrau ja, ką su juo reikia padaryti. metui.
vanoms, gazas ir
I šio 23 diena 3. m. Tokiu budu L. K.
tis,
7
W.
23rd St.; kontroles rašt.
elektra. Gera apielinkė, urnai parsi
B. Metinis seimas bus nedėlioj, sau
ską, Rockford Real Es- Gi galų gale visas dalykas ta
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
MOTERŲ
duoda. Netoli parko.
sio 23 d. L. M. D. Name, 142 Orr St., W
tis; kasos globėjai: I. P. ChuplinsIškratė smuklę.
J. McDONNELL SYSTEM,
tate & Loan Co.
po pavestas užbaigti finansi
Pittsburgh, Pa. Pradžia kaip 7:80
kas,
II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
REIKIA 10 patyrusių mo
3517 Archer Avė.
Smuklė Raibow
Gardens, vai. vakare. Todėl kiekviena kuopa
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
niai komisijai, kuri laikys eks
Iš čia pinigai yra pa
skirtingų draugijų, prisidėjusi ar ma terų rinkti skudurus.
laikomi kiekvieno mėn. antrą su120 akerų farma P/a mylios į pie
Clark ir Lawrence nanti
trą susirinkimą
ateinančioj kampas
prisidėti prie L. K. B. malonė
batvakarį
A. Urbono salėj, 8338 S.
P. GOLDMAN,
tus nuo Lemont, prie valdžios pilto
siunčiami Lietuvon grei savaitėjavė., praeitą naktį buvo pro- kite atsiųsti savo delegatus, suteiAubum
Avė.
kelio, 26 mylios nuo Chicagos, 10 my
1017 So. Fairfield Avė.
kiant jiems paliudijimus nuo jūsų
čiausiu budu ir už pini
hibicijos agentų užkluptas lai ! draugijų,
lių nuo Joliet. Geri budinkai: parsikurie atstovautų L. K. B.
duos
$125.00 už akerį. $6,000.00 TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
ke geriausių
biznio valandų, metiniame susirinkime. Taipgi kiek REIKIA DARBININKŲ cash, polikusieji
gų siuntimą pilnai atsa
Areštavo dailės mylėtoją.
ant laiko; perkantis
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
vienas narys ar narė dalyvaukite mi
10-12,
ir
kiaurAi
iškrėsta.
Areš

užapie
balandžio
15,
pirkėjas
gaji
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
koma.
nėtame seime, kuriame turėsimo daug
VYRŲ
imti
vietą.
W
ninkas
D. Shatkus, 213 E. Ken
tavo
tris
darbininkus
ir konfis- svarbių dalykų ir taip pat rinkimus
Vienoje “loop” departamensington
Avė.;
padėjėjas I. Urbutis,
valdybos 1921 metams. Kviečiame
MAX M. BUSZKIEWICZ,
Siųskite pinigus Lie tinių krautuvių praeitą subatą kavo šešioliką bačkų alaus.
10520
Indiana
Avė.; iždininkas L
visus lietuvius iš Pittsburgho ir jo
220 Union St.,
REIKIA
Ivanauskas,
122
E. Kensington Av.;
apielinkės į viršminėtą seimą, kiek
tapo areštuotas d-ras A. Gries,
tuvon per
Lemont, III.
prot.
rašt.
P.
Grigula,
10449 Wentvieno lietuvio teesti prederyste jajne
Apskundė šernolės radėją.
1947 Albany avė.
Pas jį po
worth
Avė.;
turto
rašt.
W. Dargis,
dalyvauti ir veikti pagreitinimui įgi
Patarnavimo keletos gerų vyrų,
PARSIDUODA dviejų augštų me
10520
State
St.
Andais Mrs. Edna B. Clark, jimo lietuviško kapinyno. Dalyvauki kurie norėtų išmokti gerai apmoka dinis namas su muro skiepu. Gera
skvernu buvo rasta
drobinė
Susirinkimai laikomi kiekvieno
me šiame seime kam rupi lietuvių mos profesijos, kuri atneš virš $100.- vieta bučeriui. Dabartinio bučerio
staltiesė. Nugabentas detekty 3824 W. Jackson
boulevard, reikalai
menesio
pirmą pėtnyčią F. Shedir veikime vienybėje. Kvie 00 J savaitę. Reikalaujame vyrų su
lease, todėl ir yra gera pro
villo svetainėj, 341 E. Kensington
vų biure. Jis teisinosi, kad jis buvo pametus savo šernolę su čia visus Lietuvos pavienius ir drau plačia pažinčia ir gero budo, o mes baigiasi
ga pirkti, o nupirkęs, galės pradėt
yra didelis dailės mylėtojas ir j pinigais ir brangiais žiedais, o gijas į šį metinį seimą L. K. B. val turime pirmos klesos vietas dėl to biznį. Visi įtaisai dėl bučemes: dide Avė.
809 So. Main Str.
dyba, J. L Alexis, Sekr.
kių.
lė vendzinyčia, daržinė dviems auto
Rockford, III. am labai patiko tos staltiesės! Mrs. Robert J. McCarthy, 3212
Rašykit suteikdami pilnas infor mobiliams, rendos neša ant mėnesio
pas, United Real Estate $70.00, parsiduoda už $6,500.
---------------------------- ------ —• gražus rankoms išsiuvinėjimas. Park avė., rado ją ir sugrąži Chicagos Liet. Socialistų Vyrų Cho- > macijas
c
SKAITYKIT IR PLATINKIT
llth floor, Jonės—Law
D.
ŽUTAVTAS,
ras
rengia
šaunų
vakarą
vasario
6
~?™P
an
y»
Skaitykite ir Platinkite Pas jį bute rado daug įvairių no atgal savininkei.
Dabar
“NAUJIENOS”
1502 N. Wood St.,
d., Mildos abiejose svetainėse. Visi BuiW,!ing,
®8, Pittsburgh, Pa.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

Pranešimai

f

*Wr-M*^K>»**tMA<»rf****** ' * '

S.J.Petrauskas

•»

luba> brangių dailės tvari- Mrs. Clark apskundė šernolės užkviačiami atsilankyti. — Choras,

I

Ant antrų lubų.

